Nauka słownictwa branżowego i
ogólnego metodą 5s
1. Przygotuj sobie kartki, które można kupić w każdym sklepie z artykułami
papierniczymi.
2. Z jednej strony kartki zapisz nowe słowa z konkretnej branży, np. budowlanej.
Możesz je znaleźć w słowniku specjalistycznym.
3. Gdy już to zrobisz, z drugiej strony kartki zapisz powiązane słowa, które już znasz
i doskonale odczuwasz – oczywiście w języku obcym. Stronę kartki, na której
wpisujesz powiązane, znane Ci słowa, oznacz specjalnie, np. krzyżykiem,
kółkiem lub w inny dowolny sposób.
4. Przykładowo: jesteś inżynierem budowlanym i uczysz się słownictwa ze swojej
branży w języku niemieckim. Znasz słowo bauen (budować) i zapisujesz je na tej
stronie, którą oznaczasz np. krzyżykiem. Z drugiej strony wpisujesz nowe słowo,
np. Sand (piasek) (zobacz rys. 1 i rys. 2).
5. Gdy już masz przygotowane w taki sposób nowe słownictwo do opanowania
(które zawsze łączysz ze słowami, jakie już znasz), odwróć kartki krzyżykiem do
góry i zacznij je przekładać. Na wierzchu zawsze powinieneś mieć
słownictwo, które już znasz. Z drugiej strony kartek zapisałeś nowe słownictwo
do opanowania.
6. Na wierzchu pierwszej kartki masz słówko bauen. Teraz, widząc ten wyraz,
postaraj się przypomnieć sobie ostatnią budowę, którą widziałeś. Gdy już to
zrobisz, zerknij na drugą stronę kartki – znajduje się tam nowe słowo: Sand.
Teraz przypomnij sobie ostatnią budowę, na której widziałeś piasek. Jeśli nie
pamiętasz takiej sytuacji z ostatniego miejsca, w którym się znajdowałeś,
przenieś się w czasie do momentu, kiedy widziałeś taką rzecz.
7. Jeśli uczysz się słownictwa, do którego nie masz żadnych uczuć i niczego nie
potrafisz sobie przypomnieć, proponuję Ci wpisać do wyszukiwarki grafiki
Google oba wyrazy z kartki, np. bauen – Sand. Dzięki temu otrzymasz wyniki
ściśle powiązane i z budowaniem, i z piaskiem. Jak łączyć to, co widzisz na
zdjęciu, ze słowami, opisuję dokładnie w rozdziale poświęconym 2. Tajemnicy
Poliglotów.
8. Gdy wrócisz do kartek po jakimś czasie, np. po tygodniu, zrób podobnie, ale tym
razem postaraj się przypomnieć sobie ostatnie uczucia, czyli kolejną budowę,
inny piasek itd. Jeśli do słówek, które będziesz widział na kartkach, nie będziesz
miał nowych uczuć, odłóż wybrane kartki i znajdź dla nich nowe zdjęcia w
wyszukiwarce grafiki.
9. W przyszłości, gdy będziesz już doskonale odczuwał słowo Sand (piasek),
zapiszesz je na wierzchu kartki i wykorzystasz do przekazania uczuć na nowe
słowo.
10. Pamiętaj, by nie przekładać słów po to, aby je tłumaczyć ani też by przypominać
sobie to samo, co wspominałeś wcześniej. Za każdym razem gdy wracasz do
zapisanych słów, postaraj się zdobyć nowe uczucia.

11. Twoim zadaniem jest tworzyć sieć powiązanych ze sobą uczuć niezależnie od
sposobu, z którego będziesz korzystać. Dzięki sieci uczuć język będziesz
opanowywał w sposób bardzo intuicyjny.
12. Pamiętaj, by nie zapisywać na kartkach tłumaczenia. Jeśli zdarzy Ci się zapominać
nowe słowa do opanowania, zmniejsz ilość słówek, jakie jednorazowo będziesz
zapisywał. Zapisuj np. po 10-20 nowych słówek opanuj je i dopiero zapisz
kolejne.
Kilka wskazówek dla uczniów uczących się słówek:
Przygotuj sobie tyle kartek ile masz słówek do nauczenia. Najpierw zapisuj te słowa,
które musisz opanować, a których jeszcze nie znasz. Następnie, gdy to zrobisz, z drugiej
strony kartki (którą oznaczysz krzyżykiem) zapisz słowo, które jest jakoś powiązane z
pierwszym, ale jest ci lepiej znane np.: fist i hand. Nowym słówkiem jest fist (pięść) a
tym, które jest powiązane jest słówko hand (ręka). Nie zapisuj tłumaczenia – to tylko
przykład. Teraz, przekładając kartki, gdy zobaczysz połączenie hand – fist, postaraj się
przypomnieć sobie, gdzie widziałeś dłoń zaciśniętą w pięść.

Rys. 1

Rys. 2

Prezentowany sposób pochodzi z metody językowej 5s. Więcej darmowych ebooków i
wskazówek znajdziesz na stronie: www.metoda5s.pl/poradniki
Angielski metodą 5s, część 1 zobacz tutaj.

